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ทางออก SME ไทย แก้ปม 300 บาท
การขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่่านั้นเป็นเรือ่ งทีส่ มควรท่าเพราะค่าแรง
ของคนไทยนัน้ ถูกกดต่่ามานาน หากดูในช่วงสิบปีทผ่ี ่านมา GDP ของ
ไทยโตขึน้ 50% ในขณะทีค่ ่าจ้างทีแ่ ท้จริงแทบไม่เพิม่ ขึน้ เลยเมือ่ เทียบกับค่าครอง
ชีพแต่ปญั หาคือจะขึน้ ค่าแรงอย่างไรให้เอกชนรับได้
อันทีจ่ ริงเราก็เห็นว่ารัฐบาลก็เห็นความสาคัญของปญั หาของเอกชนในเรือ่ งนี้
และพยายามทีจ่ ะบรรเทาผลกระทบด้วยการออกมาตรการเยียวยารวม
16
มาตรการเพื่อช่วยเหลือภาคเอกชน แต่จะดูกนั จริงๆ มาตรการเหล่านี้เป็ นเพียง
ความพยายามให้ยารักษาตามอาการ ไม่ได้รกั ษาทีต่ ้นเหตุ แถมยังเป็ นยาครอบ
จักรวาล ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ SME ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างแท้จริงและทัวถึ
่ ง
หากมอง 16 มาตรการทีร่ ฐั ออกมา มี 6 มาตรการเป็ นมาตรการด้านภาษี แต่
บริษทั ทีไ่ ด้ประโยชน์กม็ แี ต่บริษทั ทีม่ กี าไรเท่านัน้ ส่วนบริษทั ทีข่ าดทุน หรือบริษทั
เล็กทีม่ กี าไรน้อย ก็จะไม่ได้ประโยชน์ ในมาตรการส่วนทีย่ กเว้นภาษีเพิม่ เติมก็จะ
ช่วยประหยัดภาษีไปได้เพียงรายละ 30,000 บาทเท่านัน้ ส่วนมาตรการหักค่า
เสื่อมราคาเครือ่ งจักร หรือยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับนิตบิ ุคคลทีเ่ ปลีย่ นเครือ่ งจักร ผู้
ทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์กต็ อ้ งเป็ นผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามสามารถจะลงทุนเพิม่
และ
โอกาสทีผ่ ปู้ ระกอบการทีอ่ ยู่ภาคบริการจะลงทุนซือ้ เครือ่ งจักรก็มนี ้อยดังนัน้ จึงมี
เพียงผูป้ ระกอบการในภาคการผลิตทีม่ ศี กั ยภาพจะขยายการลงทุนเท่านัน้ ทีจ่ ะได้
ประโยชน์
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“ วิ ธี แ ก้ ไ ขปั ญ หาที่
ต้นเหตุกค็ ือ เอกชน
ต้ อ งเพิ่ ม ผลิ ต ผแรง
ง า น ผ่ า น ก า ร
ฝึ กอบรมเพิ่ มทักษะ
แ ร ง ง า น ส ร้ า ง
นวั ต กรรม ลงทุ น
ด้ า น R&D
ให้
เพิ่ มขึ้ น โดยที่ รั ฐ
ค ว ร มี ส่ ว น ช่ ว ย
วางแผนนโยบาย
และงบประมาณ
ส า ห รั บ ก า ร วิ จั ย
ส่ ว นภาควิ ช าการก็
ควรท าหน้ าที่ ผ ลิ ต
งานวิ จ ัย และผลิ ต
บุ ค ค ล า ก ร ที่
ตอบสนองความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ภาคเอกชน”
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อีก 5 มาตรการเป็ นการช่วยเหลือด้านการให้สนิ เชื่อซึง่ ก็มคี วามเหมาะสม เพราะ
ต้นทุนทีส่ งู ขึน้ อาจจะทาให้ SME ต้องการเสริมสภาพคล่องในระยะสัน้ แต่ประเด็น
ทีต่ อ้ งคานึงก็คอื กลไกของรัฐอย่าง SME Bank หรือ บสย. ไม่สามารถเข้าถึง SME
ได้อย่างทัวถึ
่ ง เท่ากับธนาคารพาณิชย์ ทีผ่ ่านมา ในปี 2555 SME Bank และ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมปล่อยกูใ้ ห้ SME เกือบ 2 แสนล้าน
บาท ในขณะที่ ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกูใ้ ห้ SME มากถึง 3.2 ล้านล้านบาทดังนัน้
หากรัฐจะช่วยเหลือ SME ได้ทวถึ
ั ่ งยิง่ ขึน้ รัฐก็ควรใช้มาตรการผ่านธนาคารพาณิชย์
มากขึน้ ด้วย
ั่
สาหรับข้อเสนอทีท่ างฝงเอกชนที
ร่ อ้ งขอให้มกี องทุนชดเชยส่วนต่างของค่าจ้างที่
เพิม่ ขึน้ นัน้ ซึง่ นอกจากจะไม่ได้เยียวยาเฉพาะกลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลกระทบแล้ว กลับจะยิง่
เป็นการซ้าเติมภาระการคลังอย่างมหาศาล สมมุตวิ ่าเกิดกองทุนนี้ขน้ึ มาจริง ๆ จาก
การสารวจภาวะการทางานของประชากรพบว่า มีลกู จ้างประมาณ 11 ล้านคนทีไ่ ด้
ค่าแรงต่ากว่า 300 บาท โดยเมือ่ ขึน้ ค่าจ้างเป็ น 300 บาท จะทาให้ค่าจ้างเฉลีย่ ทัง้
ประเทศเพิม่ ขึน้ ถึง 40% เท่ากับรัฐต้องอุดหนุนเฉลีย่ 120 บาทต่อคน ซึง่ เท่ากับว่า
จะต้องใช้งบประมาณมากถึง 3.3 แสนล้านบาทต่อปี หรือเป็น 3 เท่าของงบกระทรวง
สาธารณสุขปี 2556
เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปญั หา เราต้องวินิจฉัยโรคก่อนว่าต้นเหตุทแ่ี ท้จริงคืออะไร
ซึง่ นโยบาย 300 บาททีเ่ ป็ นปญั หากันอยูใ่ นปจั จุบนั ออกมาเป็ นแค่ตวั กระตุน้ ให้ออก
อาการปว่ ยไข้เด่นชัดขึน้ เท่านัน้ แต่จริง ๆ แล้วปญั หาของ SME ไทยคือเรือ่ งขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ประเทศไทยยังขาด SME ขนาดกลาง ทีจ่ ะเติบโตไป
แข่งขันกับต่างประเทศได้ ในไทยมี SME ขนาดกลางเพียง 0.4% ของ SME
ทัง้ หมด ในขณะทีใ่ นญีป่ ุ่นมี SME ขนาดกลางถึง 10%

และวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีต่ น้ เหตุกค็ อื เอกชนต้องเพิม่ ผลิตภาพแรงงาน ผ่านการ
ฝึกอบรมเพิม่ ทักษะแรงงาน สร้างนวัตกรรม ลงทุนด้าน R&D ให้เพิม่ ขึน้ ต้องสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้สนิ ค้าตัวเอง เพื่อให้สามารถขายสินค้าในราคาทีส่ งู ขึน้ แต่เอกชนคงไม่
สามารถทาทีว่ ่ามาทัง้ หมดข้างต้นสาเร็จได้เอง ถ้าขาดกลไกสนับสนุนจากภาครัฐ
และวิชาการ โดยทีร่ ฐั ควรมีส่วนช่วยวางแผน นโยบาย และงบประมาณสาหรับ
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งานวิจยั ส่วนภาควิชาการก็ควรทาหน้าทีผ่ ลิตงานวิจยั และผลิตบุคลากรที่
ตอบสนองความต้องการจากภาคเอกชน
อย่างไรก็ตาม หนทางแก้ปญั หาเหล่านี้ลว้ นไม่ใช่เรือ่ งทีจ่ ะทาให้สาเร็จได้ในระยะสัน้
และต้องอาศัยการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการในระยะยาว ตัวอย่างแผน
ยุทธศาสตร์ทบ่ี รู ณาการอย่างเช่น หากรัฐต้องการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
พร้อมๆ ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวติ แรงงาน เริม่ จากการลงทุนในโครงสร้าง
พืน้ ฐาน เพื่อส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพและมีตน้ ทุนทีต่ ่าลงก่อน
จากนัน้ จึงค่อยออกนโยบายขึน้ ค่าแรง ทีผ่ ่านมา รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมักออก
นโยบายมาก่อน แล้วค่อยมาคิดหาวิธเี ยียวยาภายหลัง ทาให้มแี ต่มาตรการระยะสัน้
ทีแ่ ก้ปญั หาเฉพาะหน้า เราจึงมักเจอสถานการณ์ท่ี กระทรวงแรงงานประกาศขึน้
ค่าแรง กระทรวงเกษตรประกาศอุดหนุ นราคาสินค้าเกษตร กระทรวงพาณิชย์เข้ามา
ควบคุมราคา และกระทรวงการคลังต้องหามาตรการเยียวยาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดเอาจะเป็ นมาตรการระยะยาว แน่นอนว่าทางออกในระยะสัน้ ก็เป็ น
สิง่ จาเป็ น แต่ก่อนอื่นคงต้องบอกให้ได้ว่ากลุม่ ไหนเป็นกลุ่มทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบ
และสมควรได้รบั การเยียวยา จากการศึกษาพบว่า มีแรงงานประมาณ 11 ล้าน
คนทีไ่ ด้ค่าจ้างน้อยกว่า 300 บาท โดยส่วนใหญ่ อยูต่ าม SME อยูใ่ นภาคการผลิต
โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เสือ้ ผ้า และเฟอร์นิเจอร์ ซึง่ เป็นอุตสาหกรรม
ทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น และมีกาไรต่ากว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น
โรงงานผลิตเสือ้ ผ้าสาเร็จรูปแห่งหนึ่ง ซึง่ มีตน้ ทุนค่าจ้าง เป็นต้นทุนหลักอยูแ่ ล้ว เมือ่
มีการประกาศขึน้ ค่าแรง ทาให้จากเดิมทีเ่ คยมีอตั รากาไรสุทธิ 4.3% เป็นขาดทุน 3%
ทันที ดังนัน้ กลุ่มนี้จงึ ควรได้รบั การเยียวยาอย่างเร่งด่วน
ดังนัน้ จึงควรมีการจัดตัง้ คณะทางานร่วมระหว่างรัฐ และเอกชน เพื่อจัดทาแผน และ
มาตรการเยียวยา ทีจ่ ะมีความแตกต่างกันตามอุตสาหกรรม และตามภูมภิ าค
ตัวอย่างแผนการช่วยเหลือ อย่างเช่น การทยอยปรับขึน้ ค่าแรง (Phasing) แทนทีจ่ ะ
ขึน้ เป็ น 300 บาทพร้อมกันทันที อาจจะกาหนดเป้าหมายไว้ท่ี 300 บาท แต่มปี ี
เป้าหมายแตกต่างกันตามอุตสาหกรรม หรือตามภาค และทยอยปรับขึน้ ทุกๆ ปี
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นอกจากนี้ รัฐควรต้องทบทวนความจาเป็ นที่จะต้องขึน้ ค่าแรงเท่ากันหมดทัง้ ประเทศ
ลองนึกดูว่าหากค่าแรงของประเทศลาวเท่ากับไทย แล้วใครจะอยากไปลงทุนในลาว
ในทานองเดียวกันกับภายในประเทศไทย หากต้องจ่ายค่าแรงในจังหวัดห่างไกล
เท่ากับกรุงเทพฯ ก็คงไม่มใี ครอยากลงทุนในจังหวัดทีห่ ่างไกล ทีร่ ะบบ
สาธารณูปโภคยังไม่ดี มีผลิตภาพต่า
อีกทางเลือกหนึ่ง คือ จัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษทีช่ ายแดน (Border zone)
อย่างเช่น มากีลาโดรา (Maquiladora) ทีต่ งั ้ อยูท่ พ่ี รมแดนสหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก
ซึง่ อาจจัดตัง้ เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทีไ่ ม่ตอ้ งบังคับใช้ค่าแรงของไทย วิธนี ้จี ะทาให้
เอกชนได้ประโยชน์จากแรงงานราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้าน และแก้ปญั หา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทีท่ ะลักเข้าเมือง เพราะนโยบาย 300 บาทนี้ดว้ ย
ท้ายทีส่ ุด ไม่ว่านโยบายแก้ไขจะดีอย่างไร หากยังคงมีปญั หาในการนานโยบายไป
ปฏิบตั ใิ ช้กค็ งไม่สามารถสาเร็จได้ ทุกวันนี้มหี น่วยงานมากมายทีท่ าหน้าทีส่ ่งเสริม
SME แต่ไม่มกี ารจับมือร่วมกันทางาน บางครัง้ ก็ทาหน้าทีซ่ ้าซ้อนกัน ขาดการบูร
ณาการ และทางานร่วมกัน เราอยากเห็น สสว. หรือสถาบันพัฒนา SME จูงมือ
SME ทีม่ ปี ญั หา ไปหา สวทช. ซึง่ มีหน่ วยงานทีจ่ ะช่วยให้คาแนะนาด้านเทคโนโลยี
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต จากนัน้ กรมพัฒนาธุรกิจ หรือกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมรับลูกต่อ เพื่อช่วยเหลือด้านการตลาด และการบริหารจัดการ ไม่ใช่ต่าง
คนต่างทาอย่างทุกวันนี้
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สถาบันอนาคตไทยศึกษา

ข้อ มู ล ที่ ป รากฎอยู่ ใ นรายงานฉบับ นี้ เ ป็ น การเก็ บ รวบรวมจาก
แหล่งข้อมูลข่าวสารทีเ่ ชือ่ ได้ว่าน่าเชือ่ ถือ อย่างไรก็ดี สถาบันอนาคต
ไทยศึกษา (“สถาบัน”) ไม่ว่าจะเป็ นองค์กร ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน
ไม่ขอรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลหรือข้อความใดๆ
ในรายงานฉบับ นี้ รวมทัง้ ล าดับ เวลา ความเป็ น ป จั จุ บ ัน ความ
สมบูรณ์ ความเหมาะสมเพือ่ วัตถุประสงค์ของรายงานฉบับนี้ ไม่ว่าจะ
เป็ นข้อมูลจากบุคคลที่สามหรือข้อมูลอื่นใด หากเกิดความสูญเสีย
หรือเสียหายแก่ผใู้ ช้บริการหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจากการประมาท
เลินเล่อ หรือการละเว้นทัง้ หมดหรือบางส่วนในการจัดหา รวบรวม
ตีความ ตัด ต่อ หรือเขีย นรายงานนี้ ไม่ว่ า ในลักษณะใดๆ ก็ต าม
สถาบันฯ จะไม่รบั ผิดชอบแต่อย่างใดทัง้ สิน้
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ความเห็นใดๆ ที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้ถือว่าเป็ นความคิดเห็น /
มุมมองส่วนบุคคล โดยการตัดสินใจจะอยู่ภายใต้สมมติฐานซึง่ อาจจะ
เปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงข้อมูล
ทีอ่ ยูใ่ นรายงานฉบับบีไ้ ด้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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อนึ่ง การใช้หรือเผยแพร่เนื้อหา และ/หรือข้อมูลใดๆ ในรายงานฉบับ
นี้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากสถาบันถือเป็ น
การต้องห้ามโดยเด็ดขาด
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